
 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

 

  

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ 

ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ» 

 

 

1.950.000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

  

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ 

ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ 

ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ» 

 

 

1.950.000€ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'- ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Σ.Υ. - ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1. Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά στους Γενικούς και Ειδικούς 
Όρους και Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές, µε βάση τις οποίες και σε συνδυασµό µε τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα διαγράµµατα, µελέτες, τυπικές διατοµές κλπ, 
που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία, καθώς και τις έγγραφες διαταγές της, θα εκτελεσθεί το έργο της 
επικεφαλίδας. 

1.2. Όπου στα άρθρα της παρούσας ΕΣΥ αναφέρεται ή γίνεται παραποµπή σε εδάφια της ΤΣΥ ή σε λοιπές 
τεχνικές προδιαγραφές νοείται ότι ισχύουν τα περιγραφόµενα στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΕΤΕΠ). 

Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείµενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) 
δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαµβάνονται στο θεµατολόγιο αυτών, 
εξακολουθούν να ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα εναρµονισµένα 
ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί µε τις σχετικές ΚΥΑ.  

1.3. Για την εργολαβία που αναφέρεται στην "εκτέλεση ή κατασκευή του έργου" της επικεφαλίδας ισχύουν οι 
όροι δηµοπράτησης που περιλαµβάνονται στα συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης. 

1.4. Ο όρος "εκτέλεση ή κατασκευή του έργου" σηµαίνει την πλήρη κατασκευή του, την εκπόνηση των τυχόν 
αναγκαίων συµπληρωµατικών µελετών, (ερευνητικών, αδειοδότησης κλπ) ή και µικροτροποποιήσεις της 
εγκεκριµένης µελέτης (σύµφωνα µε τις οδηγίες του Φορέα και σε κάθε περίπτωση χωρίς αλλαγή του 
βασικού σχεδίου του έργου) και την τυχόν εκτέλεση των αναγκαίων ερευνών, όλα µε καθολική 
αρµοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση επί πλέον της συµβατικής αµοιβής. 

1.5. Οπουδήποτε στα συµβατικά τεύχη αναφέρεται ο όρος «καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου» 
νοείται ότι ορίζεται στο άρθρο 24.6 της παρούσας. 

1.6. «Εργοδότης» του έργου είναι ο ∆ήµος Βόλου και «Φορέας Κατασκευής» του έργου είναι ο ∆ήµος Βόλου. 

1.7. «∆ιευθύνουσα Υπηρεσία» (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) είναι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Βόλου, που έχει έδρα στο Βόλο και είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της καλής 
εκτέλεσης του έργου. 

1.8. «Προϊσταµένη Αρχή» (Εποπτεύουσα Υπηρεσία) είναι ο ∆ήµος Βόλου, δια των αρµοδίων οργάνων του, 
που αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, τη βελτίωση των όρων της 
προς κατακύρωση προσφοράς και την κατάρτιση των όρων της σύµβασης, εποπτεύει την εκτέλεση του 
έργου, αποφασίζει για οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της Σύµβασης ή άλλων στοιχείων αυτής. Οι 
διοικητικές πράξεις της Προϊσταµένης Αρχής υπόκεινται στην έγκριση των κατά νόµο αρµοδίων οργάνων. 

1.9. «Ανάδοχος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων µε την οποία, 
µετά από νόµιµες διαδικασίες διαγωνισµού, ο Εργοδότης θα συνάψει σύµβαση κατασκευής για το έργο 
της επικεφαλίδας. 

1.10. «Σύµβαση» είναι η γραπτή συµφωνία µεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου της επικεφαλίδας, καθώς και όλα τα εγκεκριµένα τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές που 
µνηµονεύονται σε αυτήν. 
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1.12. «Μελετητής» είναι ο µελετητής ή µελετητική οµάδα που έχει τα νόµιµα προσόντα για τη σύνταξη των 
µελετών που αφορούν στην εκτέλεση του παρόντος έργου και αποτελεί συνεργάτη του αναδόχου. 

1.13. «Απρόβλεπτες ∆απάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν πλήρως στη φάση 
δηµοπράτησης του έργου και δεσµεύονται για να καλύψουν τις δαπάνες που ορίζονται στο Άρθ. 155 του 
Ν. 4412/2016. 

 

1.14. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

1.14.1. Συντοµογραφίες Τευχών ∆ηµοπράτησης 

Τ∆  : Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

∆∆  : ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 

ΕΣΥ  : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΠΜ  : Προϋπολογισµός Μελέτης 

ΠΠ  : Προϋπολογισµός Προσφοράς 

ΤΙΠ  : Τιµολόγιο Προσφοράς 

ΤεΠε  : Τεχνική Περιγραφή  

TΠ  : Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΤΙΜ  : Τιµολόγιο Μελέτης 

1.14.2. Συντοµογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισµών, Οδηγιών 

ΕΛΟΤ  : Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης 

ETEΠ  : Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΠΤΠ  : Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

CEN  : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

ISO  : ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης 

1.14.3. Συντοµογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισµών 

∆ΕΗ  : ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού 

ΕΕ  : Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΙΚΑ  : Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ΚΕ∆Ε  : Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 

ΠΕ∆Ε  : Περιφερειακό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 

ΥΠΕΧΩ∆Ε       :Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων  Έργων  

ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.     : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 

ΚτΕ                   : ΚΥΡΙΟΣ του ΕΡΓΟΥ 

1.14.4. Άλλες Συντοµογραφίες 

Ν  : Νόµος 

Π∆  : Προεδρικό ∆ιάταγµα 

ΦΕΚ  : Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως 

ΦΠΑ  : Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

ΥA  :Υπουργική Απόφαση 

ΚΥΑ  : Κοινή Υπουργική Απόφαση 
 

1.15. Ερµηνείες 

Στα συµβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συµφραζόµενα ρητά προκύπτει διαφορετικά: 
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• Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριµένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα γένη και αντίστροφα. 

• Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό και αντίστροφα. 

• Λέξεις που αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα θα έχουν την ίδια έννοια µε τις ίδιες λέξεις που 
αναγράφονται µε πεζά γράµµατα και αντίστροφα. 

• Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ηµέρα», «εβδοµάδα», «µήνας», «έτος» κλπ. θα σηµαίνει 
«ηµερολογιακή ηµέρα», «ηµερολογιακή εβδοµάδα», «ηµερολογιακός µήνας», «ηµερολογιακό έτος» κλπ. 

• ∆ιατάξεις, που αναφέρονται σε «συµφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυµα / παράγωγά τους, 
προϋποθέτουν ότι η υπόψη συµφωνία, συγκατάθεση κλπ., θα διατυπώνεται εγγράφως. 

• «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σηµασία που αποδίδεται στις έννοιες αυτές από 
τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

• Οι τίτλοι που χρησιµοποιούνται γενικά δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά την ερµηνεία του κειµένου της 
παρούσας. 

• Όπου αναφέρονται οι όροι «µε δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», «σε βάρος του 
Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγµα», «χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση», νοείται ότι όλες οι σχετικές 
δαπάνες έχουν περιληφθεί στις τιµές της προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα πρόσθετο 
αντάλλαγµα ή/και καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση πέρα από τις τιµές της προσφοράς του. 

• Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συµβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένα άρθρα, 
παραγράφους, εδάφια κλπ. νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, συµβατικών 
τευχών κλπ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς 
από την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται 
ρητά. 

 
1.16. Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 

1.16.1. Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 143 του N. 4412/2016. 

1.16.2. Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτηµένος για την παραλαβή των εγγράφων της Υπηρεσίας 
που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή 
της Προϊστάµενης Αρχής.  

1.16.3. Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισµοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που απαιτούνται 
στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει: 

i. να γίνονται εγγράφως µε την έννοια του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας,  

ii. να επιβεβαιώνεται η πραγµατοποίησή τους µε κάθε νόµιµο τρόπο και 

iii. να γίνονται στις δηλωµένες µε τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύµβασης διευθύνσεις, εκτός εάν 
έχουν λάβει χώρα µεταβολές, οι οποίες όµως έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω 
πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωµένες διευθύνσεις. 

 
1.17. Θεσµικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισµοί και γλώσσα που διέπουν τη σύµβαση 

1.17.1. Προδιαγραφές και Κανονισµοί 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 54 του Ν. 4412/2016.  
Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισµοί και προδιαγραφές που ορίζονται 
κατωτέρω. 

I. Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CΕΝ). 

II. Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO). 
III. Οι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), κανονισµοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις (νόµοι, 

διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα. 
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Κάθε επιµέρους πρότυπο θα χρησιµοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος ώστε να 
εξασφαλίζει ότι τα επί µέρους στοιχεία ή τµήµατα των κατασκευών και του εξοπλισµού είναι συµβατά µεταξύ 
τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας. Εκτός αν προδιαγράφεται 
διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισµοί που θα εφαρµοστούν, θα πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες 
εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δηµοπράτησης του υπόψη έργου, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών 
τροποποιήσεών τους. 
 
Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισµοί ή και αριθµητικά όρια που 
έρχονται σε αντίθεση µε όσα ορίζονται στην παρούσα ή στα λοιπά συµβατικά τεύχη για το ίδιο θέµα, θα 
ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συµβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται στη ∆ιακήρυξη. 
 

1.17.2. Γλώσσα 

Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η 
αλληλογραφία κλπ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείµενα συνταγµένα σε δύο 
γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερµηνείας επίσηµη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 

 
1.18. Σύµβαση 

Η σύµβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Άρθρο 135 του Ν. 
4412/2016.  

 

Με τον όρο «Σύµβαση» νοείται η σύµβαση που περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας, σε συνδυασµό µε 
τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, µε βάση τα οποία ο Ανάδοχος: 

• Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα, στην ΕΣΥ και αναλύονται στην Τεχνική 
Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, 

• Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συµπληρωµατικές έρευνες για το έργο, όπως αναφέρεται στην 
παρούσα και στην ΕΣΥ, που θα προτείνει και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, 

• Θα συντηρήσει το έργο, µε µέριµνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην 
παρούσα και στην ΕΣΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η' ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ 

2.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

2.1.1. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς βλάβη ή 
ελάττωµα. Επίσης θα είναι απόλυτα σύµφωνα µε τα δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και 
προδιαγραφές των αρµοδίων Υπουργείων, καθώς και µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, 
αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης της επίβλεψης, σχετικά µε τη προέλευση, τις διαστάσεις, 
την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση κλπ. 

2.1.2. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση του 
έργου, ο Ανάδοχος, δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος επί της αξίας τους, ούτε 
αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών και οφείλει να προβεί στους 
κατάλληλους ελέγχους αναφορικά µε την ποιότητά τους, πριν τη χρήση ή την ενσωµάτωσή τους στο 
έργο. 

2.1.3. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών, που 
παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, µόνον εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

2.1.4. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον Ανάδοχο µε πρωτόκολλο, µετά δε την 
παραλαβή τους από αυτόν φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµιά ή απώλεια που τυχόν 
συµβεί στα υλικά αυτά. 
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2.2. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η΄ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Ή 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

2.2.1. Κατά τα αναφερόµενα στην αριθµ.36259/1757/Ε103/23-8-2010 ΚΥΑ. «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» (ΦΕΚ 
Β'1312 /24.8.2010).  

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Οι τυχόν απαιτούµενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις εντός του γηπέδου του έργου, γίνονται µε 
φροντίδα του φορέα του έργου ή άλλου αρµόδιου φορέα, τον οποίο και βαρύνουν οι επιδικαζόµενες 
αποζηµιώσεις. 

Καµιά ευθύνη ή υποχρέωση αποζηµίωσης δεν αναλαµβάνει ο φορέας του έργου έναντι του Αναδόχου, εκτός 
από τη χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης στην περίπτωση καθυστέρησης της περαίωσης του 
έργου λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, γεγονός που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σ' αυτήν 
την περίπτωση έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΠΡΙΜ 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 147 του N. 4412/16 µε τις ακόλουθες προσθήκες:  

4.1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Το σύνολο του έργου πρέπει να αποπερατωθεί µέσα σε ∆ΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
εργολαβικής σύµβασης.  
 
Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δεν είναι δυνατόν να δοθεί, παρά µόνο για τους λόγους που αυστηρά 
προβλέπεται από την νοµοθεσία. 
 

4.2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Μετά την περαίωση της ολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία αίτηση για παροχή βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 168 του Ν. 4412/16.  
 

4.3. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Για κάθε ηµέρα υπαίτιας από µέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας επιβάλλεται στον ανάδοχο 
ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν.4412/16.  
 

4.4. ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΠΡΙΜ) 
∆εν θα καταβληθεί ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ).  
 

4.5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η προσωρινή παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε έξι µήνες από τη βεβαιωµένη περαίωση του έργου, 
εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση του έργου µέσα σε δύο µήνες από τη περαίωση, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 170 του Ν. 4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

5.1  Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/16 ο Ανάδοχος οφείλει, σε δέκα πέντε 
(15) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, προς 
έγκριση, το πρόγραµµα κατασκευής του έργου, έτσι που να ανταποκρίνεται στην προθεσµία της 
παρούσας Ε.Σ.Υ..  

5.2.  Το πρόγραµµα αυτό συντάσσεται σε τύπο γραµµικού διαγράµµατος και συνοδεύεται από έκθεση που θα 
αναλύει και θα δικαιολογεί πλήρως τον προτεινόµενο προγραµµατισµό. Το ανωτέρω διάγραµµα πρέπει 
να κλιµακωθεί µέσα στις τµηµατικές προθεσµίες εφόσον ορίζονται από το άρθρο 5 της παρούσας και να 
συνταχθεί µε βασική επιδίωξη τον συντονισµό των δραστηριοτήτων, ώστε να αποδοθεί κατά το εφικτό 
ολοκληρωµένο κατά χρησιµοποιήσιµα τµήµατα το έργο.  

  Η έγκριση του προγράµµατος θα γίνει από την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία δέκα 
(10) ηµερών από την υποβολή του, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρο 145 του Ν. 4412/16.  

5.3. Ο Χρονικός Προγραµµατισµός των διαφόρων έργων πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να µειώνονται οι 
πιθανότητες ζηµιάς από πληµµύρες, βροχές, θεοµηνίες κ.λπ.. Το 40% του έργου προβλέπεται να γίνει στο 
πρώτο πεντάµηνο της συµβατικής προθεσµίας του έργου  και το υπόλοιπο 60% στο δεύτερο πεντάµηνο 
της συµβατικής προθεσµίας του έργου. 

5.4.  Παράταση προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο που προβάλλει τον ισχυρισµό ότι αγνοούσε τις 
εδαφικές και κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής του έργου, τις δυσκολίες εκµετάλλευσης των πηγών 
λήψης υλικών, τις δυσκολίες προσέγγισης των περιοχών λήψης αδρανών υλικών ή αδυναµίας έγκαιρης 
εξεύρεσης εργατών, µηχανηµάτων και υλικών από την Ελληνική ή ξένη βιοµηχανία.  

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο, όπως αυτό ήθελε τροποποιηθεί κατά είδος και ποσότητες από 
την Υπηρεσία σύµφωνα το άρθρο 156 του Ν.4412/16. Στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης 
εργασιών, που δεν προβλέπονται από το Τιµολόγιο της σύµβασης, συντάσσονται νέες τιµές µονάδος κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16.  

Για τον καθορισµό νέων τιµών µονάδας, σαν αναλυτικό τιµολόγιο, θα λαµβάνεται η έντυπη ανάλυση τιµών των 
Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών και Πρασίνου και 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών. που εγκρίθηκαν µε την µε αρ. 
∆11γ/o/9/7/7-2-2013. και διορθώθηκε µε τη µε αρ. ∆11γ/ο/3/20/20-3-2013 αποφάσεις του Αναπληρωτή 
Υπουργού Α.Α.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.  

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 

Για τον υπολογισµό και την πληρωµή δαπάνης αναθεώρησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 153 του 
Ν.4412/16.  

Συµπληρωµατικά, διευκρινίζεται ότι:  

1. Τα υλικά επί τόπου του έργου θα αναθεωρούνται κατά τον χρόνο της πιστοποίησής τους και όχι της 
ενσωµάτωσής τους, µε τους συντελεστές των κονδυλίων στα οποία πρόκειται να ενσωµατωθούν.  

2. Σε ειδική στήλη του προϋπολογισµού µελέτης και προσφοράς αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του 
κονδυλίου των εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών µε το συντελεστή αναθεώρησης του οποίου θα 
αναθεωρούνται τα αντίστοιχα κονδύλια της παρούσας εργολαβίας.  
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3. Για τον καθορισµό των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελούνται κατά αναθεωρητική περίοδο, θα 
συντάσσεται υποχρεωτικά στο τέλος αυτής πρακτικό µεταξύ του αναδόχου και του επιβλέποντος, που 
θα θεωρείται από τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι αναθεωρούµενες ποσότητες θα 
εξάγονται, αφού ληφθούν υπόψη τα παραπάνω οριζόµενα.  

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

9.1 Ποιότητα υλικών – Εργαστηριακές ∆οκιµές 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της µελέτης, τις ΕΤΕΠ και την 
Τ.Σ.Υ. Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει δείγµατα των υλικών που θα χρησιµοποιήσει ή να απορρίψει 
αυτά σαν ακατάλληλα.  

Ο Ανάδοχος κοινοποιεί στην Υπηρεσία όλα τα αποτελέσµατα οιωνδήποτε εργαστηριακών δοκιµών ή ελέγχων 
ποιότητας από τα οποία θα φαίνεται το σύµφωνο προς τις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Επίσης η Υπηρεσία διενεργεί τους δικούς της ελέγχους κατά την κρίση της και αυτοί οι έλεγχοι αποτελούν 
στοιχεία για τον φάκελο του έργου.  

Ο εργαστηριακός έλεγχος της ποιότητας των υλικών και εργασιών θα γίνει από τα εργαστήρια της Γ.Γ.∆.Ε. ή της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας (για όσους ελέγχους αυτά µπορούν να διεκπεραιώσουν) ή από ιδιωτικά, µη εργοταξιακά 
εργαστήρια, µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου (παράγραφος 2 του άρθρου 159 του Ν. 4412/16). Τυχόν 
ιδιωτικά εργαστήρια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αδειοδοτηµένα από το ΚΕ∆Ε, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Π.∆.69/1998 και της απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆ΕΕ/036/12-3-98 (ΦΕΚ 289Β/24-3-98). Αµέσως µετά 
την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ποια 
εργαστήρια προτίθεται να χρησιµοποιήσει και να λάβει σχετική γραπτή έγκριση. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης 
ιδιωτικών εργαστηρίων θα πρέπει να προσκοµίσει επιπλέον τις σε ισχύ άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας 
των εν λόγω εργαστηρίων.  

 
∆ικαιώµατα του Αναδόχου για επανάληψη ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία.  

Σε περιπτώσεις ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να έχει ζητήσει µε αίτησή 
του να παίρνεται κατά τη δειγµατοληψία και ένα δεύτερο όµοιο δείγµα (αντιδείγµα) το οποίο θα συσκευάζεται 
και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα µε το δείγµα στο εργαστήριο της Υπηρεσίας.  

Για την περίπτωση αµφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον Ανάδοχο (που θα πρέπει να αναγραφεί 
αυθηµερόν στο ηµερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιµή, παρουσία του βοηθού του 
Τεχνικού ∆ιευθυντή ή άλλου εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του Αναδόχου, στα εργαστήρια της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων ή Πολυτεχνικών Σχολών, εφ’ όσον ζητηθεί τούτο εγγράφως από τον Ανάδοχο 
στην ένστασή του, το αποτέλεσµα της οποίας θα είναι υποχρεωτικό για τον Ανάδοχο (ακόµα και αν δεν 
παραστεί στην δοκιµή). Κατά το µέσο διάστηµα µέχρι την οριστικοποίηση του ελέγχου, σε περίπτωση 
διαφωνίας, ο Ανάδοχος δεν µπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του.  

Ο Ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσµενή αποτελέσµατα 
και έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί, αν και είχε ζητήσει τούτο εγγράφως. Η επανάληψη των 
ελέγχων γίνεται κατά αντιπαράσταση.  

 
Σχέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης Αναδόχου για την ποιότητα και αρτιότητα των υλικών και κατασκευών του 
έργου  

Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί αυτός είναι ο 
µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των υλικών των κατασκευών του 
έργου.  

Επίσης η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται πέραν των ελέγχων που επιβάλλουν οι Ε.ΤΕ.Π. και οι λοιποί 
όροι των συµβατικών τευχών, να διατάξει την διενέργεια τοµών σε διάφορα µέρη και στοιχεία του έργου, όσες 
αυτή κρίνει απαραίτητες, για την εξακρίβωση της ποιότητας, ποσότητας και πάχους των στρώσεων σε 
οποιαδήποτε φάση του έργου. Τα στοιχεία των εν λόγω ελέγχων θα καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα και θα 
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αποτελούν αναπόσπαστο, µετά του πίνακα των λοιπών εργαστηριακών ελέγχων, των τελικών επιµετρήσεων των 
σχετικών εργασιών. Την διενέργεια των ανωτέρω τοµών υποχρεούται να διατάσσει και η επιτροπή προσωρινής 
παραλαβής του έργου είτε µε µηχανήµατα του αναδόχου είτε του ΠΕ∆Ε. Τούτο αποτελεί προϋπόθεση για την 
παραλαβή του έργου. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως τις τοµές στην πρότερα 
κατάσταση µε δαπάνες του.  

Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσµατα από τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, που δεν 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συµβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πληµµελών εργασιών, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/16 «Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα - Παράλειψη 
συντήρησης» και τους λοιπούς όρους της σύµβασης.  

 
Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµών  

Ισχύουν οι προβλεπόµενοι έλεγχοι - δοκιµές για υλικά και εργασίες σύµφωνα µε τις Ε.ΤΕ.Π. και τις λοιπές 
ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.  

 

9.2. Ποιότητα εργασιών  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο σύµφωνα µε τους όρους και τις αναφερόµενες στην 
παρούσα προδιαγραφές, κανονισµούς κλπ, όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις.  

Η Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στην διακοπή των εργασιών, αν διαπιστωθεί ότι αυτές δεν εκτελούνται 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και να λάβει τα µέτρα τα προβλεπόµενα από το άρθρο 178 του Ν. 4412/2016.  

Ο χρόνος που θα απολεσθεί µέχρι την επανέναρξη των εργασιών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.  

Σε ό,τι αφορά την εµφάνιση στις εργασίες ελαττωµάτων, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/16.  

 

9.3. Ποινικές ρήτρες- Επιβολή προστίµου 

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω δοκιµών υποβάλλονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε δύο (2) ηµέρες 
από την δειγµατοληψία.  

Οι δοκιµές που γίνονται, µε ακριβή στοιχεία των θέσεων των δοκιµίων καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα, που 
συνοδεύει τις τµηµατικές προσωρινές επιµετρήσεις και την τελική επιµέτρηση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
τους.  

Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει ύστερα από παραβολή των ποσοτήτων εργασιών που εκτελέστηκαν 
και των αντιστοίχων δοκιµών κατά τις προσωρινές τµηµατικές επιµετρήσεις, αριθµός δοκιµών µικρότερος αυτού 
που καθορίζεται ανωτέρω, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα για κάθε ελλείπουσα δοκιµή, η οποία 
υπολογίζεται µε την προβλεπόµενη για την υπόψη δοκιµή τιµή του ισχύοντος κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 
εργασίας Τιµολογίου βασικών εργαστηριακών δοκιµών του Εργαστηρίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, προσαυξηµένη κατά 20% και παρακρατείται, µε βάση απόφαση του προϊσταµένου της 
∆ιευθύνουσας , το έργο Υπηρεσίας, εκπιπτόµενη από την πρώτη πιστοποίηση του αναδόχου, που θα συνταχθεί 
µετά την απόφαση .  

Η ποινική ρήτρα είναι ανέκκλητη. Ο αριθµός των δοκιµών που λείπει δεν δύναται να καλυφθεί µε περισσότερες 
δοκιµές στα επόµενα στάδια εργασίας.  

Για παράβαση των προδιαγραφών και κανονισµών επιβάλλεται πρόστιµο, σύµφωνα µε το Π.∆. 121/2001.  
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

10.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ηµερολόγιο του έργου σε βιβλιοδετηµένα τεύχη, σύµφωνα µε το 
άρθρο 146 του Ν. 4412/16 και θα έχει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων στο γραφείο του 
εργοταξίου.  
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10.2 Η καταµέτρηση των εργασιών, η σύνταξη των τελικών επιµετρήσεων, οι πιστοποιήσεις και οι πληρωµές 
θα γίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 151 και 152 του Ν. 4412/16.  

Ειδικότερα διευκρινίζονται τα κάτωθι:  

Οι εργασίες, που θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο του έργου, δεν δύναται χωρίς προηγούµενη έγγραφη 
σχετική διαταγή της Υπηρεσίας να υπερβούν το ύψος της πίστωσης που έχει εγκριθεί για το έργο, όπως αυτό 
καθορίζεται µε τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας.  

Στην περίπτωση που οι εργασίες που διατάσσεται να εκτελεσθούν, µε τους οικείους πίνακες ή τις σχετικές 
διαταγές, δεν δύναται να εκτελεσθούν µέσα στο ύψος του ποσού της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται, 
πριν από την εκτέλεσή τους, να το αναφέρει στην Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών οδηγιών.  

Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών µε υπέρβαση, κατά παράβαση αυτών που ορίζονται ανωτέρω, η 
Υπηρεσία δεν έχει καµία υποχρέωση αποπληρωµής του αναδόχου για τις εργασίες αυτές.  

Οι πιστοποιήσεις των εργασιών που θα εκτελεσθούν για την πληρωµή του αναδόχου, συντάσσονται στο 
τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα, µε την προϋπόθεση βέβαια να υπάρχουν εκτελεσµένες εργασίες που 
µπορούν να επιµετρηθούν.  

Ενδιαµέσως των χρονικών αυτών διαστηµάτων δεν προβλέπεται η σύνταξη πιστοποίησης, έστω και αν κατά 
τα χρονικά διαστήµατα που προηγήθηκαν δεν συντάχθηκαν πιστοποιήσεις για οποιαδήποτε αιτία.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (Γ.Ε. & Ο.Ε.) 

α) Στις τιµές µονάδος του τιµολογίου και προϋπολογισµού της µελέτης δεν συµπεριλαµβάνεται ποσό για 
γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ για κάθε είδους βάρη ή υποχρεώσεις του 
εργολάβου, όπως επίσης και για όφελος αυτού. Το ποσό αυτό ορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας των 
εργασιών, που θα εκτελεσθούν, που πιστοποιείται µε βάση τις τιµές του Τιµολογίου προσφοράς και τις 
κανονιζόµενες νέες τιµές µονάδος κατά το άρθρο 6 της παρούσας και ανέρχεται σε δέκα οκτώ (18) επί 
τοις εκατό.  

β) Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 154 του Ν. 
4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6‰ 
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δηµοπράτησης.  

Στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) και συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος 
του, δηλαδή µετά τις 15/9/2011 υπάρχει κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (εγκύκλιος 36/2012), ως ισχύει σήµερα.  

Σε περίπτωση µεταβολής των κρατήσεων επί πλέον ή επί έλαττον αυτών που ισχύουν κατά τον χρόνο της 
δηµοπράτησης, η διαφορά θα βαρύνει τον κύριο του έργου ή θα εκπίπτεται από το λαβείν του αναδόχου, 
αντίστοιχα.  

Επίσης υποχρεώνεται ο ανάδοχος κατά την υποβολή των εκάστοτε πιστοποιήσεων να προσκοµίζει τα 
παραστατικά στοιχεία πληρωµής των τελών των πάσης φύσεως µηχανηµάτων, που χρησιµοποιούνται 
στο έργο, ακόµα και όταν έχουν συσταθεί υπεργολαβίες µε την έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται επίσης των τελών διοδίων, των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  

Επίσης δεν απαλλάσσεται ο ανάδοχος του φόρου και δασµών καυσίµων και λιπαντικών του Φ.Π.Α. και 
των ειδικών φόρων πάνω στα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικών, εφοδίων σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  
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ΑΡΘΡΟ 13Ο: ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

Σύµφωνα µε τις εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. το ποσό των απροβλέπτων λόγω προϋπολογισµού ορίζεται 
υποχρεωτικά σε 15% επί του προϋπολογισµού του έργου (µετά την προσθήκη του Γ.Ε & Ο.Ε.), το οποίο 
επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Στο κονδύλιο αυτό περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες:  

∆απάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί 
µετά την ανάθεση του έργου, σύνταξη µελετών που δεν καλύπτονται από το σχετικό άρθρο της παρούσας και 
λοιπά συνήθη απρόβλεπτα, καθώς και τις δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή από 
σφάλµατα προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για 
την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την 
κατάρτιση των µελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να µην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του 
έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την 
αρχική σύµβαση, σύµφωνα µε το άρθρο 155 του  Ν. 4412/16.  

Στα απρόβλεπτα δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες για µετατόπιση δικτύων Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (∆ΕΗ, 
ΟΤΕ κλπ) και η δαπάνη των απαλλοτριώσεων.  

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - 
∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

14.1. Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον 
Αντίκλητό του, την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλµένο προσωπικό που 
θα βρίσκεται σε αυτά. 

14.2. Η ∆ιεύθυνση του έργου από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής, θα γίνεται από 
Τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Για το 
παραπάνω προσωπικό, που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόµιση στην 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται ο 
χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 136 του Ν. 4412/16. 

14.3. Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του 
έργου θα αναλάβει τα καθήκοντα του και ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου.  

14.4.  Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου Τεχνικού, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία 
πριν από την υπογραφή της σύµβασης όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή 
στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία µπορεί κατά την απόλυτη 
κρίση της να µην εγκρίνει τον προτεινόµενο Μηχανικό, σε περίπτωση που θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει 
τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Όταν ο 
παραπάνω Τεχνικός απουσιάζει θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του, που θα είναι 
Τεχνικός εκ του υπολοίπου προσωπικού και θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

14.5 Ο ανωτέρω Τεχνικός θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο να 
εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου, περιλαµβανοµένης της παραλαβής των 
εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας, επί τόπου του έργου και της 
υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή προβλέπεται επιτόπου του έργου 
(παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ). 

14.6.  Ο ως άνω Τεχνικός είναι αρµόδιος για την έντεχνη άρτια και ασφαλή κατασκευή των εργασιών και για 
την λήψη και εφαρµογή των απαιτουµένων µέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων 
καθώς και κάθε τρίτου στο έργο. Αυτός πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση µε την 
οποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες του. 

14.7. Η Υπηρεσία δύναται κατά την κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση της για τον ορισµό 
οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει µε 
άλλο του οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Επίσης, 
µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά την κρίση της 
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είναι απαραίτητο. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµιά 
περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ενώ ο 
Ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

14.8.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του άρθρου 
τούτου, η Υπηρεσία µπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυµβατική συµπεριφορά να του 
επιβάλει και πρόστιµο µέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε κατά τα 
ανωτέρω να υπάρχει ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή 
περιστασιακό προσωπικό του αναδόχου.  

Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόµενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηµατικής µη συµµόρφωσης πλην των ανωτέρω 
κυρώσεων θα ενηµερώνεται η Προϊσταµένη Αρχή.  

14.9.   Η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό όταν κατά 
την κρίση της είναι απαραίτητο. 

14.10. Επίσης για την διευκόλυνση των εργασιών της επίβλεψης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραχωρήσει στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατάλληλο χώρο γραφείου, αποδεκτό από την υπηρεσία για το προσωπικό της 
και τους εκπροσώπους της. Το γραφείο αυτό θα έχει τον κατάλληλο εξοπλισµό για την εξυπηρέτηση της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

14.11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τα απαραίτητα 
µεταφορικά µέσα για τη διακίνηση του πάσης φύσεως προσωπικού της για τις ανάγκες του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί δωρεάν όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν επί δεκαπέντε (15) µήνες 
από την βεβαιωµένη περαίωση του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν. 4412/16.  

Στην περίπτωση ζηµιών από ανώτερη βία ή άλλη αιτία, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση 
και αποζηµιώνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου  157 του Ν. 4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ 

Η δαπάνη για την λήψη των αναγκαίων µέτρων και ιδιαίτερα η τοποθέτηση, αντικατάσταση και συντήρηση των 
απαιτούµενων αντανακλαστικών πινακίδων και σηµάτων, φανών κλπ, όπως ορίζεται στην Υ.Α. 
∆ΙΠΑ∆/οικ/502/2003 «Έγκριση τεχνικής προδιαγραφής σήµανσης εκτελούµενων οδικών έργων εντός και εκτός 
κατοικηµένων περιοχών» όπως αυτές ισχύουν σήµερα, δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο, περιλαµβανόµενη στη 
τιµή της προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχηµα εξ αιτίας των έργων ή της 
πληµµελούς σήµανσής τους, ακόµα των εκτελουµένων απολογιστικά. 

Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις διατάξεις των 
άρθρων 81 έως και 84 του Ν.3669/2008 και επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόµενες διοικητικές 
ποινές και διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις. Επίσης η µη τήρηση των µέτρων αυτών αποτελεί 
παράβαση των προβλεπόµενων στις Προδιαγραφές Σήµανσης εκτελουµένων έργων εντός ή και εκτός 
κατοικηµένων περιοχών. 

Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του άρθρου, η 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για 
λογαριασµό του. Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί 
ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών 
για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, η µη ικανοποίηση των όρων του 
παρόντος άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών 
κυρώσεων, µία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων). 
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ΑΡΘΡΟ 17Ο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης είναι υποχρεωµένος να 
εντοπίσει τυχόν εγκαταστάσεις, δίκτυα κλπ Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας που εµπίπτουν στο εύρος κατάληψης 
των έργων και να υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετικά σχέδια στα οποία θα απεικονίζονται οι προς µετατόπιση 
εγκαταστάσεις. Οι δαπάνες µετατόπισης βαρύνουν τον Εργοδότη. 

Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης, παράλληλα µε τις ενέργειες της Υπηρεσίας, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 
προς τους αντίστοιχους οργανισµούς για την επίσπευση  των διαδικασιών µετατόπισης των εγκαταστάσεων και 
να διευκολύνει τις σχετικές εργασίες. 

Είναι επίσης υποχρεωµένος να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή βλάβης στις υπόψη 
εγκαταστάσεις και είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που συµβούν εξ αιτίας των έργων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 18Ο: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο εργολάβος µε την προσφορά του αποδέχεται ότι µελέτησε πλήρως την φύση και την θέση των έργων, τις 
γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως όσο αφορά τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση υλικών, 
ύπαρξη εργατικών χειρών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος, το ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τις διάφορες 
ανυψώσεις των ποταµών, χειµάρρων ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, την διαµόρφωση και 
κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που µπορεί να συναντηθούν πάνω και 
κάτω από το έδαφος το είδος και τα µέσα ευκολίας, που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την 
πρόοδο των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο δύναται να 
επηρεάσουν τις εργασίες ή το κόστος τους σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης.  

Παράλειψη του εργολάβου για ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους αυτούς, δεν 
τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς την σύµβαση.  

Ο Ανάδοχος οφείλει, µετά την υπογραφή της Σύµβασης, µε δική του καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη να 
επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν συµπληρωµατικές έρευνες, µελέτες κλπ 
προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. Επίσης, να έχει συµπεριλάβει όλα 
αυτά στην προσφορά του. 

ΑΡΘΡΟ 19Ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στις τιµές προσφοράς του αναδόχου θεωρείται ότι περιλαµβάνονται ανοιγµένες όλες οι δαπάνες που 
προκύπτουν από την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου στο µέρος 
που το αφορούν.  
 

ΑΡΘΡΟ 20Ο: ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

20.1.  Ο Ανάδοχος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά και µέσα που 
βρίσκονται εις χείρας του, συµπεριλαµβανοµένης και της ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου, καθώς επίσης και 
κάθε εργασία που εκτελέστηκε. Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότη για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη 
της περιουσίας αυτού, θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζηµίωση. Εάν ο 
εργοδότης διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος δεν προφυλάσσει µε επάρκεια υλικά, µηχανήµατα, εφόδια ή 
εργασίες που εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή δύναται να προφυλαχθεί από τον πρώτο, µε τη 
δαπάνη φύλαξης να βαρύνει τον Ανάδοχο, και θα κρατηθεί από όσα αυτός δικαιούται να λαµβάνει. 

20.2.  Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα µέτρα που απαιτούνται για την προστασία των κατασκευών, των 
κοινωφελών και κάθε είδους έργων, που υπάρχουν και για την πρόληψη ζηµιών ή την διακοπή της 
λειτουργίας τους. Ζηµίες που προκλήθηκαν από αµέλεια του Αναδόχου πρέπει να επανορθώνονται 
αµέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση αυτό θα γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για 
λογαριασµό του Αναδόχου. 
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20.3.  Ο Ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση όπως δένδρα, 
θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις στο χώρο που εκτελείται η εργασία, εφόσον δεν παρεµποδίζεται 
δικαιολογηµένα η κατασκευή του έργου κατά την κρίση του εργοδότη έχοντας υπόψη και τις σχετικές µε 
την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεις, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική.  

20.4. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη βλάβη ιδιοκτησιών τρίτων, κοπή ή βλάβη δένδρων και 
θάµνων, στην οποία περιλαµβάνεται και εκείνη που προκαλείται από κακό χειρισµό των µηχανηµάτων, 
απόθεση υλικών ή καταστροφή φυτεµένων περιοχών από µηχανικά µέσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 21Ο: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

21.1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του 
φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: Π∆ 305/96 (αρ.7-9), 
Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42)1.  

21.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:  

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα 
τα σχετικά µέτρα Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.7).  

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, 
∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και 
τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση 
της κατασκευής του έργου: Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.8 και αρ.378).  

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, 
να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την 
εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και 
υγείας: Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).  

 Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η 
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν 
την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών 
περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη 
εταιρεία). 

21.3.  Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα (§21.2), ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :  

21.3.1. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που 
θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι 
από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια: 
Π.∆.305/96 (αρ. 3, παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ 
του άρθρου 12 του Π.∆.305/96.  

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής 
µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 

                                            

1
  O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. 

δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, 
κλπ.  
 * H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 
του ΠΔ 305/96 
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∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.8 και 
αρ.378). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλείψεις 
που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την 
µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 
ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).  

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν 
λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα 
από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας: Π.∆.305/96 (αρ. 3, παρ.9) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138, 
παρ.8 και αρ.378) 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π.∆.305/96 (αρ. 3, παρ.10) 
και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των 
ελεγκτικών αρχών.  

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ).  

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα 
άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.  

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά 
ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.   

Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π.∆.305/96 (αρ.3, παρ.5-7) και στις ΥΑ: 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, οι οποίες 
ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).  

Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν :  

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός 
συνεργεία στην κατασκευή.  

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 (αρθ.12 
παράρτηµα ΙΙ).  

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  

δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο 
δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την 
αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε 
∆ηµόσιου Έργου: ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, αρ.170 &172 Ν.4412/16. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 
συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π.∆.305/96 (αρ. 3, παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 
(παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

21.3.2. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας 
και υγείας: 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται :  

   α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

 β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και 
άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
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  γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός 
της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να 
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται 
εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, 
συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν.3850/10 (αρ.9). 

Στα πλαίσια των Υποχρεώσεων του Αναδόχου καθώς και του τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 
παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται 
από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί 
και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των 
οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το 
θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο 
υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί 
σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να 
χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα 
εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 

21.3.3. Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά περίπτωση να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 
(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν 
την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε 
την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή 
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου 
και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή 
δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου 
όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του 
(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 
21.3.4. Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
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Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το ΗΜΑ. 
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός 
του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / 
διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 

 
21.4 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 

21.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω 
µέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το 
εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : 
Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων 
κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών: Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη 
- αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, 
κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 
(αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους 
όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες 
ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από 
τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση 
του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποποιήσεις 
αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 
21.4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών 
και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων 
Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την 
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. 
αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
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β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 
(αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : 
Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 
31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 
1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV 
µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 
(αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) 
θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

 
21.4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2). 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 

(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό 
ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 
1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και 
Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 
8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα 

ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 
Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 
και αρ.4. παρ.7 ). 

 
21.5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία 

τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 
εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

21.5.1 Κατεδαφίσεις : 
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Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, 
Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21 γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : 
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, 
παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 
2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

21.5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή 
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 
(αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 

21.5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε 
στέγες. 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ.4-6,14 ). 

21.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

21.5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

21.5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και 
εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και 
σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, 
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 
3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ.10). 

21.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση 
πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ.8.3 και παρ.13). 

 
21.6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα 

απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 
A. ΝΟΜΟΙ 

 
ΦΕΚ  337/Α/76 

 
Π. ∆.   395/94 

 
ΦΕΚ 220/Α/94 

 
Ν. 495/76 

 
Ν. 1396/83 

 
ΦΕΚ  126/Α/83 

 
Π. ∆.   396/94 

 
ΦΕΚ 220/Α/94 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 
Ν. 1430/84 

 
ΦΕΚ    49/Α/84 

 
Π. ∆.   397/94 

 
ΦΕΚ 221/Α/94 

 
Ν. 2168/93 

 
ΦΕΚ  147/Α/93 

 
Π. ∆.   105/95 

 
ΦΕΚ  67/Α/95 

 
Ν. 2696/99 

 
ΦΕΚ    57/Α/99 

 
Π. ∆.   455/95 

 
ΦΕΚ 268/Α/95 

 
Ν. 3542/07 

 
ΦΕΚ    50/Α/07 

 
Π. ∆.   305/96 

 
ΦΕΚ 212/Α/96 

 
Ν. 3669/08 

 
ΦΕΚ  116/Α/08 

 
Π. ∆.     89/99 

 
ΦΕΚ   94/Α/99 

 
Ν. 3850/10 

 
ΦΕΚ    84/Α/10 

 
Π. ∆.   304/00 

 
ΦΕΚ 241/Α/00 

 
Ν. 4030/12 

 
ΦΕΚ  249/Α/12 

 
Π. ∆.   155/04 

 
ΦΕΚ 121/Α/04 

  Π. ∆.   176/05 ΦΕΚ  227/Α/05 

  Π. ∆.   149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ   

  Π. ∆.       2/06 ΦΕΚ  268/Α/06 
Π. ∆.    413/77 ΦΕΚ  128/Α/77   

  Π. ∆.   212/06 ΦΕΚ  212/Α/06 
Π. ∆.      95/78 ΦΕΚ   20/Α/78   

  Π. ∆.     82/10 ΦΕΚ  145/Α/10 
Π. ∆.    216/78 ΦΕΚ   47/Α/78   

  Π. ∆.     57/10 ΦΕΚ     97/Α/10 
Π. ∆.    778/80 ΦΕΚ 193/Α/80   

 
Π. ∆.    1073/81 

 
ΦΕΚ 260/A/81 

 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 
Π. ∆.    225/89 

 
ΦΕΚ 106/Α/89 

 
ΥΑ   130646/84 

 
ΦΕΚ   154/Β/84 

 
Π. ∆.      31/90 

 
ΦΕΚ   31/Α/90 

 
ΚΥΑ    3329/89 

 
ΦΕΚ   132/Β/89 

 
Π. ∆.      70/90 

 
ΦΕΚ   31/Α/90 

 
ΚΥΑ  8243/1113/91 

 
ΦΕΚ   138/Β/91 

 
Π. ∆.      85/91 

 
ΦΕΚ    38/Α/91 

 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

 
ΦΕΚ   187/Β/93 

 
Π. ∆.    499/91 

 
ΦΕΚ  180/Α/91 

 
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

 
ΦΕΚ   765/Β/93 

 

 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 
∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 

ΚΥΑ  αρ.8881/94 ΦΕΚ     450/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

   Π/208/12-9-03 
ΥΑ   αρ.οικ.31245/93 ΦΕΚ     451/Β/93   

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 
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ΥΑ    3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ     301/Β/94  οικ/215/31-3-08 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ      73/Β/94  
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

ΑΡ.ΠΡ.10201/12 

  Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
ΥΑ   3131.1/20/95/95 ΦΕΚ     978/Β/95 

 
ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 

 
ΦΕΚ     677/Β/95 

 
ΥΑΦ6.9/25068/1183/96 

 
ΦΕΚ  1035/Β/96 

 
Υ.Ααρ.οικ.Β.5261/190/97 

 
ΦΕΚ   113/Β/97 

 
ΚΥΑαρ.οικ.16289/330/99 

 
ΦΕΚ   987/Β/99 

 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

 
ΦΕΚ 1186/Β/03 

 
ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 

 
ΦΕΚ   708/Β/03 

 
ΚΥΑ  αρ.6952/11 

 
ΦΕΚ   420/Β/11 

 
ΥΑ  3046/304/89 

 
ΦΕΚ     59/∆/89 

 
ΥΑΦ.28/18787/1032/00 

 
ΦΕΚ 1035/Β/00 

 
ΥΑ αρ. οικ.433/2000 

 
ΦΕΚ 1176/Β/00 

 
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 

 
ΦΕΚ   686/Β/01 

 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 

 
ΦΕΚ   266/Β/01 

 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 

 
ΦΕΚ     16/Β/03 

 
ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 

 
ΦΕΚ   905/Β/11 

ΥΑ  21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 

Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Απόφ.7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96 
 

 

21.7.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε πόσιµο νερό και 
εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει µέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να 
κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήµατα επισήµανσης και απαγόρευσης 
προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές και συµβουλευτικές πινακίδες τόσο για 
τους εργαζόµενους όσο και για τους κινούµενους στους χώρους εργοταξίων ή/και στις περιοχές 
κατασκευής των εργασιών ή κοντά σ' αυτές. 

21.8.  Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας 
µετά των εκάστοτε Συµβούλων της, και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου µετά 
από σχετική έγκριση, τα απαιτούµενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατοµικά και οµαδικά εφόδια 
προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως κράνη, γυαλιά, µάσκες ηλεκτροσυγκολλητών κλπ. 
Κατά την τυχόν εκτέλεση νυχτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούµενο 
ισχυρό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου. 
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21.9.  Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων και στους 
χώρους εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται  να φροντίζει: 

• Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. 

• Για τον περιοδικό καθαρισµό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την 
κατάλληλη διάθεση τους. 

• Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή και άλλες ανοιχτής πυράς κοντά σε χώρους 
αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των γειτονικών 
ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους. 

• Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών που θα γίνεται κατόπιν και σύµφωνα µε 
σχετική άδεια της αρµόδιας Αρχής. 

21.10.  Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη 
των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα 
πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις 
που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί πρόληψης ατυχηµάτων. 

21.11.  Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών και 
ατυχηµάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως ελεγχόµενες εκρήξεις, συστήµατα συναγερµού για 
την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών µέτρων για 
υπερκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ, εφόσον βεβαίως επιτραπεί από την 
Υπηρεσία η χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών στις εκσκαφές. 

21.12.  Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να 
συνυπολογισθούν από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της Οικονοµικής του Προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 22Ο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Από τον Ανάδοχο µπορούν να ανεγείρονται προσωρινά κτίσµατα (υπόστεγα αποθήκευσης, εργαστήρια, 
γραφεία κ.ά.) µε δική του µέριµνα, εργάτες και υλικά, χωρίς καµία δαπάνη του εργοδότη. Προσωρινά κτίσµατα 
και έργα αυτού του είδους θα παραµείνουν στην κυριότητα του Αναδόχου και θα αφαιρούνται από αυτόν µε 
έξοδά του, µετά την αποπεράτωση των έργων. Αυτά τα κτίσµατα και έργα µπορεί να εγκαταλείπονται και να µην 
απαιτείται η αφαίρεσή τους, µόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του εργοδότη. Σε περίπτωση που ανεγερθούν 
κτίρια αυτού του είδους µε υλικά του εργοδότη, αυτά θα παραµείνουν στην ιδιοκτησία του. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει επαρκή παροχή ύδατος για χρήση στο έργο και την κατανάλωση του 
προσωπικού. Επίσης υποχρεούται στην εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύµατος για την λειτουργία των 
εγκαταστάσεών του και για χρήση του προσωπικού που διαµένει στον τόπο των έργων ή των εργαζόµενων σε 
νυκτερινές εργασίες. 

ΑΡΘΡΟ 23Ο: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ Ι.Κ.Α. ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόµενες προς το Ι.Κ.Α.  και τους άλλους Ασφαλιστικούς 
Οργανισµούς νόµιµες εισφορές, που καθορίζονται από αυτούς επί των µισθών και ηµεροµισθίων του 
προσλαµβανόµενου από αυτόν εργατοτεχνικού και κάθε είδους απασχολούµενου στο παρόν έργο προσωπικού 
και βαρύνουν τον εργοδότη, να µεριµνά κατά την µισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού για την κράτηση και των 
κάθε είδους εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν τον εργαζόµενο. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε κάθε 
περίπτωση παράλειψης κράτησης εισφορών αυτού του είδους και υποχρεούται στην καταβολή τους, µε δικές 
του δαπάνες χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 

Για την πληρωµή του Αναδόχου είναι απαραίτητη η προσκόµιση βεβαίωσης της αρµόδιας Υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. 
για µη οφειλή προς αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει στην Υπηρεσία τα οικεία ασφαλιστήρια 
συµβόλαια του προσωπικού του, στις περιπτώσεις που δεν υπάγεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Αν δεν το 
πράξει, η Υπηρεσία δικαιούται να εφαρµόζει ανάλογη κράτηση πάνω στους λογαριασµούς που συντάσσονται 
κάθε φορά για την πληρωµή του και µέχρι το χρόνο προσκόµισής τους. 
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Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει τη σύναψη των εν λόγω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή των ασφαλίστρων, 
η Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων σε βάρος και για 
λογαριασµό του Αναδόχου και  κρατεί τις δαπάνες που έγιναν από τον πρώτο λογαριασµό.  

ΑΡΘΡΟ 24Ο: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

24.1. Οι τιµές µονάδας του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας ή προµήθειας υλικών. 
Κατά συνέπεια οι τιµές αυτές καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες που αναφέρονται στις Πρότυπες 
Τεχνικές Προδιαγραφές, ανεξάρτητα αν αυτές εµφανίζουν µικρές ή µεγάλες δυσχέρειες εκτέλεσής τους. 
Κατόπιν αυτού, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση κάθε εργασίας. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, σε όλες τις τιµές µονάδας του Τιµολογίου 
περιλαµβάνονται:  

• Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται για την κατασκευή της εργασίας, ήτοι τα 
µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ηµεραργιών από 
οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή και επιστροφή του µηχανήµατος, δυσµενείς καιρικές συνθήκες, 
βλάβες, εορτές κλπ) ή λόγω επισκευών και συντήρησης των µηχανηµάτων, οι δαπάνες παραλαβής, 
µεταφοράς επί τόπου και επιστροφής µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά 
τους, οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, 
θέρµανση κλπ). 

• Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό µηχανικού εξοπλισµού και των λοιπών συνεργείων από 
εργοδηγούς, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευµένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ηµεροµίσθια 
αυτών, ηµεραργίες ασφάλισης, δώρα εορτών, ιατρικής τους περίθαλψης κλπ 

• Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά αλλά είναι απαραίτητα 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε είδους εργασίας, µε την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά 
στον τόπο των έργων. Επίσης περιλαµβάνονται και οι κάθε είδους ασφαλίσεις υλικών. 

• Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των µηχανηµάτων και των υλικών. 

• Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς όλων και κάθε είδους υλικών που απαιτούνται για 
την εκτέλεση των εργασιών από τους τόπους ή θέσεις προµήθειας ή παραγωγής µέχρι της 
ενσωµάτωσης τους στο έργο. Η µεταφορά πληρώνεται επιπλέον, µόνο σε περίπτωση που αυτό 
σαφώς αναφέρεται στο τιµολόγιο µελέτης. 

• Οι δαπάνες αποζηµίωσης ιδιοκτητών πηγών λήψης κάθε είδους υλικών ή χώρων προσωρινής 
αποθήκευσής τους. Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση διενέργειας 
απαλλοτριώσεων χώρων λήψης αποθήκευσης κλπ υλικών. 

• Οι δαπάνες κατασκευής όλου ή µέρους εργασιών δια χειρών εργατοτεχνιτών, στις περιπτώσεις 
εκείνες, που είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται µε µηχανήµατα ή κρίνεται απαραίτητη, για καλύτερη 
εκτέλεση του έργου, από την Υπηρεσία.  

• Οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για τη λήψη στοιχείων, καταµέτρηση υλικών κλπ, σύνταξη και 
εκτύπωση σε τετραπλούν των επιµετρητικών στοιχείων καθώς και των τελικών κατασκευαστικών 
σχεδίων εις διπλούν. 

• Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας, στην οποία αναφέρεται η σχετική τιµή του Τιµολογίου.  

• Οι δαπάνες εκτέλεσης και επανάληψης απασών των απαιτουµένων δοκιµών των εγκαταστάσεων 
µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους. 

• Οι δαπάνες επιθεώρησης των εγκαταστάσεων και επανόρθωσης κάθε βλάβης ή ζηµίας κατά την 
περίοδο εγγύησης. 

• Οι δαπάνες διοδίων των µεταφορικών µέσων του Αναδόχου και οι δαπάνες ζύγισης της καθαράς 
ασφάλτου και των ασφαλτοµιγµάτων κλπ υλικών, όταν απαιτείται. 

• Οι δασµοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και 
εφοδίων του έργου. Προκειµένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών και τα τέλη 
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χαρτοσήµου όπου ισχύουν και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασµοί, τέλη, κρατήσεις κλπ, που θα 
ισχύουν κατά την κατασκευή του έργου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα 
Νόµων για Τελωνειακό ∆ασµολόγιο Εισαγωγής και τις διατάξεις του Ν.3215/55 όπως ισχύει 
σήµερα, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την κατασκευή του έργου ή 
σε άλλη Υπηρεσία η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ή να χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για 
την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, 
εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους 
δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. 

• Η προµήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, κλπ του εργοταξιακού εργαστηρίου, σε συνδυασµό και µε 
τις δαπάνες ποιοτικού ελέγχου σε αναγνωρισµένα εργαστήρια. 

• Η τοποθέτηση πινακίδων µε την αναγραφή στοιχείων του έργου, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις 
περί δηµοσιότητας των εκτελούµενων έργων.  

• Οι κάθε είδους µετρήσεις και λήψη στοιχείων (υψοµέτρων, διαστάσεων κλπ) 

• Οι κάθε είδους µελέτες που αναφέρονται αναλυτικά στα συµβατικά τεύχη, καθώς και τυχόν χρήση 
ευρεσιτεχνιών µετ' αποζηµίωσης των δικαιούχων. 

• Οι µελέτες σύνθεσης σκυροδέµατος που τυχόν συντάξει ο Ανάδοχος και οι εργαστηριακές 
εξετάσεις και µελέτες σύνθεσης των ασφαλτοµιγµάτων και των ασφαλτικών σκυροδεµάτων. 

• Η εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων για την απόθεση προϊόντων ορυγµάτων, περισσευµάτων 
φυτικών γαιών, υπολειµµάτων κάθε είδους έργων όπως και οποιουδήποτε περισσεύµατος υλικών, 
ανεξάρτητα από το χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, τη διάρκεια αυτής ή το µέγεθος της 
απαιτούµενης έκτασης (σε συσχετισµό µε το δηµοπρατούµενο έργο). 

• Οι δαπάνες αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει µέτρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

• Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζοµένων που θα πρέπει 
να εξασφαλίσει ο Ανάδοχος στο εργοτάξιο κατά την κατασκευή των έργων. 

• Οι µισθοί και παντός είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου.  

• Οι δαπάνες Ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του Αναδόχου και οι δαπάνες για λειτουργία 
του εργοταξίου (ύδρευση, θέρµανση, κλιµατισµός).      

• Τα έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του Ανάδοχου και κάθε φύσης 
αποζηµίωσης προς τρίτους.  

• Παντός είδους φόροι, τέλη εγγύησης, τόκοι κίνησης, κεφάλαια και λοιπές πάσης φύσεως 
επιβαρύνσεις, εκτός του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. 

• Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και δοκιµών, εν γένει για την 
παράδοση σε κανονική λειτουργία των έργων.    

• Έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και αποκόµισης προϊόντων σε θέση 
επιτρεπόµενη από την Αρµόδια Αρχή. 

• Το όφελος του Αναδόχου.   

24.2.  Στο ποσό των ενσωµατωµένων στη τιµή της προσφοράς γενικών εξόδων του Αναδόχου περιλαµβάνονται 
οι δαπάνες των εργαλείων, των επισφαλών εξόδων επιστασίας, των κάθε είδους κρατήσεων, φόρων, 
τελών, δασµών, δικαιωµάτων, ασφαλίσεων κλπ δηµοσιεύσεων, διακηρύξεων, κηρυκείων, συµφωνητικού, 
των θέσεων εγκαταστάσεων µηχανηµάτων και εργοταξίων γενικά, των προσπελάσεων, προς τα 
εργοτάξια και τις θέσεις αποθήκευσης των υλικών κάθε είδους.           

24.3.  Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για πρόσθετη αποζηµίωση του Αναδόχου για τυχόν 
δυσχέρειες εκµετάλλευσης των λατοµείων και λοιπών πηγών ή από την ανάγκη δηµιουργίας 
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εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης υλικών µακριά από τις πηγές λήψης, ήτοι χειµάρρων 
λατοµείων κλπ, που θα παρουσιασθεί ή από τυχόν δυσχέρειες µεταφορών από οποιαδήποτε αιτία. 

24.4.  Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων για την, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 
έργων, ακώλυτο και ασφαλή εξυπηρέτηση της διενεργούµενης κυκλοφορίας για την κατασκευή και 
επίβλεψη του έργου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε ότι αφορά τις οδούς που βρίσκονται σε λειτουργία, ο 
Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν δύναται να κυκλοφορήσει οχήµατα βάρους µεγαλύτερου 
εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώµατος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή 
του. Οπωσδήποτε εφ' όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (µέσα στους ανωτέρω περιορισµούς) υποχρεούται 
να προβεί στη συντήρηση και των οδών αυτών καθ' όλη την διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αρµόδια αρχή. 

24.5.  Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή ατύχηµα που θα συµβεί. 

24.6.  ¨Καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη αναδόχου¨  

Όλα τα αντικείµενα της παρούσας εργολαβίας, τα περιγραφόµενα στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης, είναι της 
"Καθολική αρµοδιότητας και ευθύνης του Αναδόχου" και περιλαµβάνονται στη τιµή της προσφοράς του, 
εφ' όσον δεν αναφέρεται σαφώς και ρητώς συγκεκριµένη αρµοδιότητα του Φορέα κατασκευής η τρίτου 
Φορέα.  

Η "καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη Αναδόχου" περιλαµβάνει - είτε αυτό αναγράφεται ειδικότερα κατ' 
άρθρο ή παράγραφο είτε όχι - ενδεικτικά όχι όµως περιοριστικά όλες τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

• Μέριµνα, έξοδα, υλικά, µέσα, εξοπλισµό, προσωπικό, ευθύνη, µέτρα ασφαλείας, µέτρα 
αποκατάστασης τοπίου, µέτρα σήµανσης, µέτρα ασφαλούς κυκλοφορίας και εργασίας, µέτρα για 
αποφυγή ρύπανσης του Εθνικού ή Επαρχιακού οδικού δικτύου ή αποκατάστασης αυτού σε 
περίπτωση ρύπανσης, διαδικασίες και έξοδα κλπ πάσης φύσεως αδειοδοτήσεων, διαδικασίες 
έξοδα κλπ σύνταξης και υποβολής Μ.Π.Ε και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κλπ κατά 
περίπτωση, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στα συµβατικά τεύχη, αποκλειστικής ευθύνης του 
Αναδόχου για οτιδήποτε σχετίζεται µε την κατασκευή του συνολικού έργου.  

• Υποχρέωση εντοπισµού σε οποιοδήποτε σηµείο της χώρας ή/και εκτός αυτής, καθώς και 
απόκτησης δικαιώµατος χρήσης ή τυχόν απαιτούµενης ενοικίασης ή αγοράς ή αποζηµίωσης κλπ 
δανειοθαλάµων ή θέσης απόληψης ή εγκαταστάσεων όλων των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν 
στο έργο, µε τα προδιαγραφόµενα χαρακτηριστικά.  

• Υποχρέωση πραγµατοποίησης εκσκαφών, φορτοεκφόρτωσης µετά σταλίας, προµήθειας και 
µεταφοράς όλων των υλικών, αντικειµένων, εξοπλισµού, εργαστηρίων, και εγκαταστάσεων στο 
χώρο του έργου ή σε εργαστήρια της αποδοχής του εργοδότη σ'οποιοδήποτε µέρος της 
Επικράτειας για έλεγχο, αναλύσεις κλπ, µετά της αντίστοιχης λήψης δειγµάτων και αποζηµίωσης 
των εργαστηρίων, εκτέλεση των προβλεποµένων και προδιαγραφοµένων κατά περίπτωση 
εργαστηριακών ελέγχων µε κάθε πρόσφορο τρόπο ή µέθοδο. 

• Φορτοεκφόρτωση, αποµάκρυνση και διάθεση τυχόν αχρήστων ή ακαταλλήλων ή ρεταλιών σε 
χώρους αποδοχής του εργοδότη ή αρµοδίων κρατικών υπηρεσιών, διάστρωση, διασπορά υλικών, 
αναµόχλευση προς οµογενοποίηση, τεχνική , ανάµιξη, ύγρανση, συµπύκνωση, φινίρισµα, λείανση, 
συγκολλήσεις, έλεγχο συγκολλήσεων µετά του απαιτούµενου εξοπλισµού, αποκατάσταση µη 
στεγανών συγκολλήσεων. 

• Επισκευή ή αντικατάσταση σηµείων που θα διαπιστωθεί φθορά ή διάτρηση, καλουπώµατα, 
προµήθεια και τοποθέτηση οπλισµών και κατασκευή σκελετών από οπλισµένο σκυρόδεµα, 
κατασκευή µεταλλικών κατασκευών, άλλων διαφόρων οικοδοµικών κατασκευών, οδοποιίας, 
χωµατουργικών, Η/Μ εγκαταστάσεων κλπ, προστασία από καιρικές συνθήκες, καθώς και 
ανάλογους εργαστηριακούς ελέγχους µε επιτόπου εργαστήρια ή σε εργαστήρια της αποδοχής του 
εργοδότη µετά της αντίστοιχης αποζηµίωσης τους. 

• Τυχόν αποξήλωση και επανακατασκευή υλικών ή κατασκευών ή εγκαταστάσεων ή γεωτρήσεων σε 
περίπτωση αστοχίας ή µη τήρησης προδιαγραφών των συµβατικών τευχών και της µελέτης κλπ, 
κατά την κρίση της επίβλεψης 
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Από τα παραπάνω περιγραφέντα, δεν είναι της "καθολικής αρµοδιότητας και ευθύνης 

Αναδόχου" και δεν περιλαµβάνονται στην προσφορά του µόνο συγκεκριµένα αντικείµενα, εφόσον και µόνον 
όταν σαφώς, ρητώς και επακριβώς αναφέρονται και περιγράφονται σε συγκεκριµένα σηµεία της ∆ιακήρυξης, 
της Τ.Π-ΤΠ και των λοιπών συµβατικών τευχών ως αρµοδιότητες του Φορέα κατασκευής ή άλλου τρίτου Φορέα. 

24.7. Τον Ανάδοχο επίσης βαρύνουν: 

α)  Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτέλεσης των 
εργασιών από την ανάγκη σύγχρονης εκµετάλλευσης πηγών κάποιων υλικών και από άλλη 
προγενέστερη ή µεταγενέστερη εργολαβία. 

β)  Η δαπάνη λήψης εγχρώµων φωτογραφιών κατά τις φάσεις του έργου, βιντεοταινιών VΗS, η 
υποβολή τους στην Υπηρεσία µαζί µε τα αρνητικά τους και λοιπών παραστατικών στοιχείων του 
έργου που εκτελείται, όπως τήρησης και υποβολής πλήρων στατιστικών στοιχείων αυτού, 
ηµερολογίου έργου και βιβλίου καταµέτρησης των εργασιών. 

γ)  Οι δαπάνες σύναψης της Σύµβασης. 

δ)  Οι δαπάνες για όλες τις ενέργειες, διαδικασίες που απαιτούνται (υποβολή µελετών κλπ) για 
αδειοδότηση, ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων, σύνδεση αυτών µε δίκτυα ∆ΕΗ κλπ., όχι όµως οι 
δαπάνες τυχόν µεταφοράς δικτύων µέχρι το γήπεδο του έργου, εκτός και αν αυτό ρητά 
περιλαµβάνεται στο τιµολόγιο προσφοράς. 

ε)  Οι δαπάνες προσωρινής σήµανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και γενικά κάθε άλλη 
δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά. 

ζ)  Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη µεταφορά γραµµών των δικτύων ηλεκτρισµού, τηλεφωνίας, 
νερού, οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία της εγκατάστασης από την είσοδο του έργου, 
µέχρι τα σηµεία εσωτερικής διανοµής της εγκατάστασης. 

ΑΡΘΡΟ 25Ο: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

Η χρήση του έργου, παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών και της φύσεως αυτών, επαφίεται στην κρίση της 
Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 169 του Ν. 4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 26Ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει και να συµµορφωθεί προς τις εντολές της Υπηρεσίας σχετικά µε την 
προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής του έργου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες (χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, αφού οι εν λόγω δαπάνες 
περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας που προσέφερε και στις γενικές δαπάνες που τον βαρύνουν) πριν από την 
παράδοση για χρήση του έργου, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από τους γύρω χώρους και γενικά από το 
εργοτάξιο, τα απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων 
κλπ, να ισοπεδώσει τους χώρους επάνω στους οποίους ήταν τοποθετηµένα ή εγκατεστηµένα κλπ.  
 

 ΑΡΘΡΟ 27Ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  

27.1.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µετά την αποπεράτωση του έργου και πριν από την προσωρινή 
παραλαβή να παραδώσει, εφόσον ζητηθούν, στην Υπηρεσία φωτογραφίες του έργου καθώς και 
κατασκευαστικά σχέδια.     

27.2.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει χωρίς προφάσεις την δυνατότητα µετακίνησης, µε δικά του µέσα 
και δαπάνες του, επί τόπου του έργου του τεχνικού προσωπικού επίβλεψης, κάθε φορά που ειδοποιείται 
γι' αυτό το σκοπό.  
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ΑΡΘΡΟ 28Ο: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

28.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

28.1.1  Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του  και να 
συµµορφώνεται  µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των 
ασφαλιστικών συµβάσεων. 

28.1.2 Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και να 
συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.  

28.1.3  Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
28.1.4  Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.∆. 400/1970. 

Οι αντασφαλίσεις  δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆.  400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως 
ασφαλιστήρια του Έργου. 

28.1.5  Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα 
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας  και διέπεται από το Ν.∆. 
400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 118/1985. 

28.1.6  Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, 
περιορισµούς κλπ., και ο ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών 
σε πρόσωπα ή/ και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω  ασφαλιστηρίων. 

28.1.7  Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις : 
 -  θα έχουν καταρτισθεί  εγγράφως 
 - θα περιλαµβάνουν  όρους οι οποίοι θα συµµορφώνονται πλήρως µε τις διατάξεις της κείµενης 

νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων. 
28.1.8  Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου  ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και 

που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων  της ασφαλίσεως , θα γίνεται µε την 
έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

28.1.9  Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα, σε  χώρες µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που 
αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα µπορούν να  ασφαλίζουν παρεµφερή έργα χωρίς να 
παραβιάζονται οι όροι των Τευχών ∆ηµοπράτησης  και η  Ελληνική Νοµοθεσία. 

 Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να ελέγχει την φερεγγυότητα  των ασφαλιστικών εταιριών, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου.  

28.1.10 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ. 
 
28.1.11 
 (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την Τεχνική 

Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο Κ.τ.Ε., υπόψη 
των διαγωνιζόµενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες  και µελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε ως 
ανάδοχος. 

  Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από τους 
εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 

  Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί στο έργο από 
οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τόσο τον Κ.τ.Ε 
όσο και τους ασφαλιστές του. 

 (2) Ο  ΚτΕ  έχει  το  δικαίωµα  
  - να επικοινωνεί απ’ ευθείας µε τους ασφαλιστές 
  - να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος 
  - να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και   ελέγχων 
  Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου για 

οποιασδήποτε φύσης  αποζηµιώσεις. 
  
28.1.12 Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω : 
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 (1)  Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις  υπόκεινται υποχρεωτικά 
στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη  προς τον 
κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγρ. 2 του Ν.∆. 400/1970 είναι άκυρο. 

 (2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο  εάν έχουν επικυρωθεί από 
φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 

 (3) Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και εκτέλεσης 
της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέµπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την 
θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 

 

28.2  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

28.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης, ή 
αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται εντός µηνός από τη σχετική ειδοποίηση. 

 Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές  του 
υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει  κριθούν από τον ΚτΕ σαν µη συµβατές µε τις 
αντίστοιχες συµβατικές  απαιτήσεις, ο ΚτΕ  δικαιούται  να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του 
Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις), στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε 
ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες 
σύναψης της(των) σύµβασης (εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών 
από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον 
νόµιµο τόκο υπερηµερίας.  Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεστεί, ο 
ΚτΕ έχει το δικαίωµα:  

 -  να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη πληρωµή προς τον 
Ανάδοχο, αν υπάρχει. 

 -  ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης 
 εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

 -  ή  να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες 
είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. 

 Οι τόκοι  υπερηµερίας θα υπολογίζονται : 
 -   για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και  
 -   για τα λοιπά  έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης  προς τον Ανάδοχο των οφειλόµενων 

 ποσών. 
28.2.2  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόµενο 

ποσό των  ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται 
να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση  και για λογαριασµό του Αναδόχου, µετά την 
προηγούµενη ειδοποίηση του. 

 Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, 
προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 28.2.1. Οι τόκοι  
υπερηµερίας θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία  καταβολής των ασφαλίστρων. 

28.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν µπορεί να 
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύµφωνα µε τους όρους των 
ασφαλιστηρίων. 

 Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα 
 -  να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο 
 -  ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
28.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύµβαση, 

παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµία κλπ, για οποιοδήποτε λόγο ή 
αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς, ή 
βλάβης, ή καταβολής αποζηµίωσης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση 
δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συµψηφίσει µε την προς τον 
Ανάδοχο προσεχή πληρωµή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωµή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις 
οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
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28.2.5  Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, το Έργο, σε 
οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων από τον 
ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
 
28.3 Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 Σε περίπτωση αδυναµίας του Αναδόχου να προσκοµίσει ασφαλιστική σύµβαση πριν την υπογραφή της 

σύµβασης του έργου, θα πρέπει να προσκοµίσει πριν την υπογραφή της σύµβασης απαραιτήτως 
“Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια 
αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 

 Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε 
(15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

28.4   ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

28.4.1  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία όλο το 
προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα 
Νοµοθεσία   (∆ιατάξεις  περί  ΙΚΑ  κλπ) 

28.4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι 
ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν 
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας (περί  ΙΚΑ  κλπ). 

 Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε 
σχέση  εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του 
αναδόχου. 

 Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 
28.4.3  Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.28.4.1 και 28.4.2, ο δε Ανάδοχος 

υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των ελέγχων. 
28.4.4  Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύµβασης εκτέλεσης του έργου. 

28.5   ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ” -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ 
ΤΡΙΤΩΝ-ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

28.5.0. Ασφάλιση έναντι υλικών ζηµιών 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύµφωνα µε την Ελληνική και 
Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική συµβατική αξία του υπό κατασκευήν έργου (συνολική συµβατική δαπάνη 
χωρίς ΦΠΑ).  
Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας ή καταστροφής µερικής ή ολικής, 
που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία εκτός από: 
α. ανταρτική δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, εµφύλιο πόλεµο, στασίαση ή κατάλυση της 
συνταγµατικής τάξης της χώρας.  
β. ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιµο ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού 
καυσίµου.  
γ. ωστικά κύµατα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινούµενα µε ταχύτητα ίση προς 
την ταχύτητα του ήχου, ή µε υπερηχητική ταχύτητα.  
δ. πρόστιµα ή/και ποινικές ρήτρες.  
Θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους µέχρι την ενσωµάτωσή 
τους στο έργο.  
Η ασφαλιστική κάλυψη θα γίνει αρχικώς για το Συµβατικό Τίµηµα του Έργου (πλην ΦΠΑ) και θα 
αναπροσαρµόζεται ώστε κάθε φορά να συµπεριλαµβάνει τις τυχόν τροποποιήσεις (θετικές ή αρνητικές) του 
Συµβατικού Αντικειµένου.  
Επίσης µε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται ‘’κατά παντός κινδύνου’’ και η τυχόν «παρακείµενη 
περιουσία», οι µόνιµες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν 
γένει µηχανολογικός εξοπλισµός, που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου.  
Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή του Εργολαβικού Συµφωνητικού και λήγει µε το πέρας της 
περιόδου "υποχρεωτικής συντήρησης".  
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28.5.1  Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 
α . Αντικείµενο ασφάλισης 
 Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ”  του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι 

ασφαλιστές  θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε Τρίτους για σωµατικές βλάβες ή θάνατο, 
ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που 
προξενούνται  καθ’ όλη τη διάρκεια  της περιόδου Μελετών - Κατασκευών και περιόδου συντήρησης  
εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του έργου και 
διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των 
συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.   

 Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις.  
β . ∆ιάρκεια της Ασφάλισης 
 Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική Παραλαβή 

του Έργου 
γ .  Αποζηµίωση 
 (1)  Κατά ελάχιστον η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του 

Έργου, θα περιλαµβάνει: 

• Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα  
από τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων Τρίτων 

• Για σωµατική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά  άτοµο  

• Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων  µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των 
παθόντων   

 (2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την περίοδο 
Συντήρησης του Έργου.  

 (3)  Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την περίπτωση 
ατυχηµάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο έργο.  
 

28.5.2 Ασφάλιση  Κύριου  Μηχανικού  Εξοπλισµού. 
α . Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και Συνήθης ¨Βαρέως 

Τύπου¨) Μηχανικός Εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του Έργου. 
 
Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κατ΄ ελάχιστον οι παρακάτω κατηγορίες µηχανηµάτων:  
(1) Συνήθης Κύριος Μηχανικός Εξοπλισµός «Βαρέως Τύπου»  
Αυτοκινούµενος  
∆ιαµορφωτήρες (ισοπεδωτήρες), Προωθητήρες, Φορτωτές, Χωµατοσυλλέκτες (αποξεστές), Εκσκαφείς, 
Εργοταξιακά Φορτηγά (Dumpers), Αυτοκινούµενες αντλίες σκυροδέµατος, ∆ιαστρωτήρες σκυροδέµατος (τύπου 
GOMACO ή ανάλογου), Πασσαλοεµπήκτες, Μηχανήµατα κατασκευής εγχύτων πασσάλων, Ασφαλτοδιανοµείς 
(Federal), ∆ιαστρωτήρες ασφαλτοµίγµατος (Finishers), Γερανοί, Οδοστρωτήρες.  
Μη αυτοκινούµενος  
Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος, (Σταθερές) αντλίες σκυροδέµατος, Θραυστικά συγκροτήµατα, 
Συγκροτήµατα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος, ∆οµικοί πυργογερανοί.  
(2) Εξειδικευµένος Κύριος Μηχανικός Εξοπλισµός  
Όπως π.χ.: Συγκροτήµατα ολισθαίνοντος ή/και αναρριχόµενου ξυλοτύπου, εξοπλισµός ειδικών συστηµάτων 
γεφυροποιϊας µε χρήση προκατασκευασµένων δοκών κλπ.  
 
β . Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των 

αντίστοιχων Μηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες 
αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια,  αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας  
δυναµικότητας. 

γ . Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς ( εξαιρούµενων 
των ίδιων εσωτερικής φύσεως µηχανικών ή / και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή 
προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή / και τυχαία περιστατικά. 

δ . Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ  αποζηµίωση για 
τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια µηχανήµατος κλπ. ακόµη και για την περίπτωση ανωτέρας βίας.  
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ε . Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και την µετακίνηση, την µεταφορά και τους αναγκαίους 
ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του Έργου. Η ευθύνη των ασφαλιστών 
εκτείνεται σε όλη την χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου µέχρι  την αποµάκρυνσή 
τους από αυτό . 

28.6  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.) 

28.6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, 
Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

28.6.2  Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων  είναι ο Ανάδοχος, ο 
οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 

28.6.3 Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί  εγγράφως, χωρίς  
τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση. 

28.6.4 Σε ότι αφορά την εντός του εργοταξίου κυκλοφορία των οχηµάτων, πέρα από την υποχρεωτική ασφάλιση, 
η επιπλέον ασφάλιση, η οποία επιβάλλεται από την κείµενη Νοµοθεσία, µπορεί να γίνει και µε ενιαίο 
ασφαλιστήριο που να αφορά όλο το µηχανικό εξοπλισµό.  

28.6.5 ∆ιευκρινίζεται ότι τα Αυτοκινούµενα Μηχανήµατα Έργων πρέπει να έχουν ατοµική ασφάλιση µε βάση τον 
αριθµό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθµό πλαισίου τους.  

28.6.6 Ως Αυτοκινούµενα Μηχανήµατα Έργων, που εφοδιάζονται µε πινακίδες Μ.Ε., είναι όσα ορίζονται 
σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη ενηµέρωση (ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆13ε/5-7-2005) του σχετικού πίνακα 
από την Αρµόδια Επιτροπή Κατάταξης. 

28.6.7 Τα όποια µηχανήµατα εκτελούν την ίδια εργασία µε αυτοκινούµενα Μ.Ε. χωρίς να είναι τοποθετηµένα επί 
αυτοκινούµενου πλαισίου («ΣΤΑΤΙΚΑ» ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ) δεν εµπίπτουν στις υποχρεώσεις 
ασφάλισης της παρούσας παραγράφου.  

28.7  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ. 

 Στο ασφαλιστήριο των καλύψεων του έργου «κατά παντός κινδύνου» θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε 
οι ακόλουθοι ειδικοί όροι : 

28.7.1 Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως προσωπικό που 
απασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριµένου 
Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος  του Έργου (ΚτΕ), οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές. 

28.7.2  Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύµβουλοι του ΚτΕ ( και /ή 
των Υπηρεσιών του ) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται  Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους 
και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος “ ∆ιασταυρούµενη 
ευθύνη αλλήλων” ( cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόµενων φορέων. 

28.7.3  Η ασφαλιστική  εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά : 
 -  του Αναδόχου 
 -  και /ή των Μελετητών και Συµβούλων του 
 -  και / ή του ΚτΕ 
 -  και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και / ή των Συµβούλων τους 
 -  Και /ή µέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω 
 µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµία από πράξη ή παράλειψη των 

παραπάνω  προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται  από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, 
θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και / ή ζηµία που προκλήθηκε από  πράξη ή παράλειψη των 
παραπάνω. 

 Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων 
κλπ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως 
ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

28.7.4  Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, προκειµένου η 
ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµία κλπ., αποζηµίωση, πρέπει να 
έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 

 Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και 
χωρίς άλλες διατυπώσεις ( ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η 
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απαίτηση του αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται 
στην Υπηρεσία  και η ασφαλιστική εταιρεία  αποδέχεται από τούδε  και υποχρεώνεται να καταβάλει τη 
σχετική αποζηµίωση στην Υπηρεσία, µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. 

 Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από 
τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύµβαση. 

28.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των Συµβούλων 
της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε 
πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των παραπάνω προσώπων. 

28.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, µε συστηµένη 
επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, 
τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία Επίβλεψης. 

28.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 28.5 θα καλύπτεται  και η ευθύνη της 
Υπηρεσίας και/ ή των Συµβούλων της και / ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του 
Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

28.7.8 Με δεδοµένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύµφωνα µε την πραγµατική του αξία (Αρχική Σύµβαση συν 
συµπληρωµατικές συµβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώµατος της υποασφάλισης.  

ΑΡΘΡΟ 29Ο: ΠΕΡΑΙΩΣΗ 

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών κατασκευής του έργου και εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο καθώς και του άρθρου 168 Ν. 4412/16, χορηγείται βεβαίωση 
περαίωσης των εργασιών.  

Η χορήγηση βεβαίωσης περαίωσης του συνόλου της εργολαβίας, σε συνδυασµό µε την υποβολή της τελικής 
επιµέτρησης, αποτελεί την αφετηρία για το χρόνο εγγύησης (15 µήνες) και την έναρξη της διαδικασίας 
προσωρινής παραλαβής του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 170 Ν. 4412/16.  

Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία εφόσον : 

� έχει περαιωθεί το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε τη σύµβαση, περιλαµβανόµενης της προετοιµασίας 
παράδοσης του έργου, του καθαρισµού του εργοταξίου, των έργων διαµόρφωσης χώρων, η παραλαβή 
κατασκευαστικών σχεδίων και καταλόγων εξοπλισµού και τέλος η παραλαβή των εγχειριδίων λειτουργίας και 
συντήρησης των εγκαταστάσεων, 

� έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατά τη Σύµβαση απαιτούµενες δοκιµές και έλεγχοι, 

� έχουν παραληφθεί το πλήρες µητρώο και τα σχέδια εκτέλεσης του έργου, 

� έχουν εκπληρωθεί όλες οι σχετικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως απορρέουν από την Εργολαβική 
Σύµβαση. 

Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως του έργου και εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών διενεργείται η 
οριστική παραλαβή του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 172 Ν. 4412/16. Εάν για οποιονδήποτε 
λόγο δεν διενεργήθηκε ή δεν συντελέσθηκε η προσωρινή παραλαβή του έργου µέχρι την παρέλευση του χρόνου 
εγγυήσεως, διενεργούνται ταυτοχρόνως προσωρινή και οριστική παραλαβή από επιτροπή συγκροτούµενη 
αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 30Ο: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, αν δεν διατίθεται από τον Ανάδοχο, θα 
εξευρίσκεται µε µέριµνα και δαπάνες του και η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά σχετική υποχρέωση ή ευθύνη. 

ΑΡΘΡΟ 31Ο: ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο µε πλήρη και πιστή συµµόρφωση προς τις διατάξεις και προδιαγραφές 
που περιλαµβάνονται στη σύµβαση και µε ιδιαίτερη επιµέλεια ως προς την καταλληλότητα των υλικών, την 
έλλειψη ελαττωµάτων ή πληµµελών εργασιών και ως προς την αποκατάσταση κάθε τυχόν πληµµέλειας. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και οφείλει να εξασφαλίσει ότι οι τυχόν µελέτες, οι εργασίες και τα 
υλικά είναι χωρίς ελλείψεις και ελαττώµατα. 
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Μέχρι και την Οριστική Παραλαβή ο Ανάδοχος οφείλει να επανορθώσει µε τις δικές του δαπάνες οποιαδήποτε 
ελαττώµατα και ελλείψεις στο έργο. 

Για τους ελέγχους  των υλικών και των εργασιών, τις διαδικασίες αποκατάστασης ελλείψεων και ελαττωµάτων 
και τις συνέπειες σε βάρος του Αναδόχου, τόσο µέχρι την Προσωρινή Παραλαβή, όσο και από την Προσωρινή 
µέχρι την Οριστική Παραλαβή, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 159 Ν. 4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 32Ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σαν Ανωτέρα Βία θεωρούνται όλα τα περιστατικά ή γεγονότα εκείνα τα οποία ξεφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, 
από τον έλεγχο των συµβαλλοµένων και τα οποία (περιστατικά ή γεγονότα) είναι αδύνατον ακόµη και µε τα 
µέτρα σύνεσης και επιµελείας να προβλεφθούν ή αποτραπούν, όπως θεοµηνίες, πληµµύρες, πυρκαγιές, 
εκρήξεις, δολιοφθορές (σαµποτάζ), πόλεµοι, επαναστάσεις, ανταρσίες, επιβολή στρατιωτικού νόµου, 
παρακώλυση εργασιών από τρίτους, νόµιµες απεργίες κηρυγµένες επίσηµα και από αναγνωρισµένες ενώσεις 
εργαζοµένων, µέτρα και απαγορεύσεις από µέρους των Αρχών και παρόµοιας φύσης περιστατικά, εφόσον και 
στο βαθµό που τα γεγονότα ή περιστατικά αυτά επιφέρουν αδυναµία συνέχισης των εργασιών του έργου. 

Εν τούτοις, η καθυστέρηση στην προσκόµιση υλικών από τον Ανάδοχο, η καθυστέρηση στην εκτέλεση των 
εργασιών του Αναδόχου λόγω έλλειψης προσωπικού, η µη εκπλήρωση από κάποιον υπεργολάβο ή προµηθευτή 
του Αναδόχου των υποχρεώσεών του ή η καθυστέρησή του για την εκπλήρωση αυτή, η έκπτωσή του ή η 
αποτυχία κατασκευής πρώτης ύλης, υλικών ή τµηµάτων του έργου ρητά συνοµολογείται ότι δεν θεωρούνται ως 
περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 

Ρητά συνοµολογείται ότι δεν αποτελεί Ανωτέρα Βία διαταγή Αρχής, δικαστική απόφαση ή άλλο γεγονός που 
επιφέρει διακοπή ή καθυστέρηση στις παραδόσεις υλικών, µηχανηµάτων ή εφοδίων ή στην εκτέλεση των 
εργασιών και οφείλεται σε παράβαση εργασιακών ή άλλων νόµιµων υποχρεώσεων ή σε επίδειξη αµέλειας εκ 
µέρους του Αναδόχου ή/και υπεργολάβου ή προµηθευτή του. ∆εν αποτελεί, επίσης, Ανωτέρα Βία, η κλοπή, ο 
βανδαλισµός ή άλλη απώλεια εξοπλισµού του αναδόχου. 

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα πληρωθεί µόνο για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί µέχρι την 
ηµεροµηνία της καταγγελίας χωρίς καµία άλλη απαίτηση κατά του Εργοδότη. 

Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγµένο 
µέτρο προς τον σκοπό αποτροπής, και αν τούτο καθίσταται ανέφικτο, περιορισµού των εκ του περιστατικού 
αυτού απορρεουσών ζηµιών. 

Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να καταβάλει αποδεδειγµένα κάθε δυνατή προσπάθεια προς εξουδετέρωση, άνευ 
χρονοτριβής, των συνεπειών οποιασδήποτε Ανωτέρας Βίας (π.χ. ζηµιές στον εξοπλισµό, τυχόν καθυστερήσεις 
κλπ.) 

Για τους κινδύνους από Ανωτέρα Βία µέχρι την Προσωρινή Παραλαβή, ο Ανάδοχος µε ίδια ευθύνη και έξοδα θα 
ασφαλίζει τον Εργοδότη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΣΥ. 

ΑΡΘΡΟ 33Ο : ΕΜΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 

Ρητά συµφωνείται ότι, χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε ειδικότερη υποχρέωση που απορρέει από τη 
Σύµβαση, κανένα συµβαλλόµενο µέρος δεν θα θεωρηθεί υπόχρεο προς το άλλο, ούτε ο Εργοδότης προς τους 
προµηθευτές ή/και υπεργολάβους του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης και έκτασης έµµεσες και αποθετικές 
ζηµίες ή/και διαφυγόντα κέρδη (µε την έννοια που τους προσδίδεται από την ισχύουσα νοµοθεσία) σε σχέση µε 
την παρούσα Σύµβαση και το έργο. 

ΑΡΘΡΟ 34Ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τους όρους της παρούσας και των παρακάτω διατάξεων.  

του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 

3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε),  
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το Ν.4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», 
το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» και ισχύει σήµερα.  

Οι Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α' 157) και Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160). 

Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και  

Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93).  

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στην 
κωδικοποίηση), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 
συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, σχετική 
εγκύκλιος κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. ∆ιατάξεις για τα αποφαινόµενα όργανα: Π.∆.7/31-01-2013 (ΦΕΚ 26Α).  

ΑΡΘΡΟ 35Ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ισχύει το σχετικό άρθρο  της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 36Ο : ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαίρετα τους - βάσει των κείµενων διατάξεων - 
φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι υποχρεούται στην 
καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των εκάστοτε καθορισµένων από το Υπουργείο Εργασίας, δώρων 
λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων ως και ηµερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόµατα αδείας. 

Αν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν 
υφιστάµενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασµούς του 
Αναδόχου. 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την πίστωση του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 37Ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές 
της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το νόµο κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. 

Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου αν συντρέχει µία από τις παρακάτω 
περιπτώσεις (σύµφωνα µε το άρθρο 191 του Ν. 4412/16): 

α) Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική προθεσµία της παραγράφου 2 του άρθρου 
184, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 

β) Καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου µελέτης, για χρόνο περισσότερο από το µισό της αντίστοιχης 
τµηµατικής προθεσµίας. 

γ) Οι εργασίες του παρουσιάζουν κατ' επανάληψη ελαττώµατα ή ελλείψεις. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος 
έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον µια φορά η εφαρµογή των διατάξεων της 
παραγράφου 5 του άρθρου 188, για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων ή ελλείψεων της µελέτης και να 
µην έχει ασκηθεί ένσταση ή η ασκηθείσα να έχει απορριφθεί. 

Για τη διαδικασία έκπτωσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 191 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 38Ο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ. 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Κ.Λ.Π. ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να µην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από άλλους εργολήπτες 
χρησιµοποιούµενων από τον κύριο του έργου σε εργασίες µη περιλαµβανόµενες στη σύµβαση του και να 
διευκολύνει την εκτέλεση µε τα απ’ αυτόν χρησιµοποιούµενα µέσα, ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης 
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των εργασιών ώστε κανένα εµπόδιο να µην παρεµβάλλεται απ’ αυτόν στις εκτελούµενες, από τον κύριο του 
έργου ή από άλλους αναδόχους, εργασίες. 

2. Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε οποιαδήποτε κατασκευή, 
βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές 
που υπέστησαν τη ζηµιά ή τη φθορά, στην αρχική τους κατάσταση. 

ΑΡΘΡΟ 39Ο :  ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.∆. 609/85 και του Ν.4412/16, 
όπως ισχύουν σήµερα, καθώς και των συµβατικών τευχών, τόσο για την εκτέλεση των εντολών όσο για 
την ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος 
που ασκείται από την υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από αυτή την ευθύνη. 
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Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

 

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α 
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